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Inschrijfformulier activiteiten buiten  
de inrichting TT Festival 2020 
 
 
Het TT Festival vindt in 2020 plaats van 20 juni t/m 28 juni 2020.  
De organisatie van het TT Festival is een activiteit van de Stichting  
TT Week Assen. De Stichting TT Week Assen vraagt de vergunning aan  
voor het TT Festival en bepaalt de voorwaarden voor deelname. Op dit inschrijfformulier zijn de 
voorwaarden activiteiten buiten de inrichting TT Festival 2020 van toepassing, welke gepubliceerd zijn op 
www.ttfestival.nl. Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen 
van de voorwaarden activiteiten buiten de inrichting TT Festival 2020 en hiermee akkoord te gaan.  
 
Het inschrijfformulier wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld, voorzien 
van de verplichte bijlagen en voor 15 maart 2020 binnen is bij de Stichting TT Week Assen. Na 
beoordeling van dit inschrijfformulier wordt aan u per mail een overeenkomst toegezonden met de kosten 
voor deelname (indien u alleen terras aanvraagt) of wordt met u een afspraak gepland om uw aanvraag 
te bespreken en volgt daarna een overeenkomst. De verwerkingskosten van deze inschrijving 
(vergunningaanvraag) bedragen €25,-. Pas nadien u per mail akkoord heeft gegeven op de overeenkomst, 
kunt u uitvoering geven aan de aangevraagde activiteiten (mits hiervoor door de Stichting TT Week 
Assen vergunning wordt verkregen). 
 

 
Gegevens aanvrager 

Voor- en achternaam 
 

 

Mobiele telefoonnummer 
 

 

e-mail adres 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens horeca inrichting 
Naam horeca inrichting 
 

 

Adres horeca inrichting 
 

 

Postcode en plaats horeca 
inrichting 
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Aanvraag terras (€3,80 x m2 ongeacht aantal dagen) 
Hoeveel m2 wilt u tijdens 
het TT Festival aanvragen 

� geen terras tijdens TT Festival 
 
� wel terras tijdens TT Festival, aantal m2:  
 

Voor welke dagen en tijden 
vraagt u terras aan 

� zaterdag 20 juni   
   
� zondag 21 juni       
 
� maandag 22 juni    
  
� dinsdag 23 juni      
 
� woensdag 24 juni    
 
� donderdag 25 juni   
 
� vrijdag 26 juni  
      
� zaterdag 27 juni     
   
� zondag 28 juni       

� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur  
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur  
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 

 
Tapkraan of tapwagen (€ in overleg) 

Wilt u een taptafel of 
tapwagen aanvragen tijdens 
het TT Festival 
 

� geen taptafel of tapwagen tijdens TT Festival 
� taptafel tijdens TT Festival  
� tapwagen tijdens TT Festival 

Voor welke dagen en tijden 
vraagt u de tapkraan of 
tapwagen aan 
 

� donderdag 25 juni   
 
� vrijdag 26 juni  
      
� zaterdag 27 juni     
   
� zondag 28 juni       

� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur  
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 

 
Geluidsdragers (€ in overleg) 

Wilt u geluidsdragers 
aanvragen tijdens het TT 
Festival 
 

� geen geluidsdragers tijdens TT Festival 
 
� wel geluidsdragers tijdens TT Festival 

Voor welke dagen en tijden 
vraagt u de geluidsdragers 
aan 
 

� donderdag 25 juni   
 
� vrijdag 26 juni  
      
� zaterdag 27 juni     
   
� zondag 28 juni       

� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur  
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 
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Live muziek buiten de inrichting (€ in overleg) 
Wilt u live muziek buiten de 
inrichting aanvragen tijdens 
het TT Festival 
 

� geen live muziek buiten de inrichting tijdens TT Festival 
 
� wel live muziek buiten de inrichting tijdens TT Festival 

Voor welke dagen en tijden 
vraagt u live muziek buiten 
de inrichting aan 
 

� donderdag 25 juni   
 
� vrijdag 26 juni  
      
� zaterdag 27 juni     
   
� zondag 28 juni       

� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur  
 
� van        uur t/m        uur 
 
� van        uur t/m        uur 

 
Overige aanvragen, opmerkingen of nadere toelichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met 
de Voorwaarden activiteiten buiten de inrichting TT Festival 2020, welke gepubliceerd zijn op 
www.ttfestival.nl. 
 
Verplichte bijlagen: 

1. Aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet. 
2. Kopie van een geldige legitimatie van alle leidinggevenden. 

 
Datum:    Handtekening: 
 


